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Förhandlarutbildning grund
4 dagar

Funktions- & 
ansvars- 

utbildningar

Jämställdhet
3 dagar

Försäkringar
3 + 2 dagar

Agera
4 + 3 dagar

Vald på jobbet
3 dagar

Nya Förtroendevalda
1 dag

Kollektivavtalet
3 dagar

Lagar i Arbetslivet (LIA) 
3 + 3 dagar

UTBILDNINGSVÄGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

GRUFF
5 + 5 + 5

dagar

(LIA + Kollektiv- 
avtalet + Agera 

+ Vald på jobbet)

= grundutbildningar

Börja här eller här!

Här ovan ser du förtroendevaldas* utbildningsvägar för att fungera fullt ut i sina uppdrag. De gråmar-
kerade är obligatoriska grundutbildningar och övriga är kompletterande utbildningar utefter behov, 
intresse och uppdrag. Några exempel på Funktions- och Ansvarsutbildningar är: Ordförandeutbildning, 
Sekreterarutbildning och liknande inriktat på specifika roller eller uppdrag

Den schematiska bilden skall läsas nedifrån och uppåt samt följa pilarna som symboliserar utbild-
ningsvägen. Med andra ord vilken utbildning hen måste gå först för att kunna söka nästa utbildning 
osv. Utbildningarna måste genomföras i bestämd ordning.

GRUFF = Är en processutbildning som består av de fyra grundutbildningarna: Vald på jobbet, Agera, 
Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet
Undrar du mer kring ditt uppdrag, kolla in IF Metalls ”uppdragsguide”

Vid frågor, kontakta i första hand studieorganisatören på din arbetsplats, annars kontakta IF Metall 
Göteborgs studieadministratör eller studiekommittén via hemsidan.
Kontakt- och eller skyddsombud, alla uppdrag i en klubb- och gruppstyrelse, huvudskyddsombud och 
avdelningsombud.
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IF Metall Göteborg
2023 års UTBILDNINGSPROGRAM

När vi nu förbereder oss inför 2023 års studieverksamhet kan vi blicka tillbaka och konstatera att vi under de två 
senaste verksamhetsåren inte kunnat genomföra de fackliga utbildningarna i den omfattning som vi har planerat. 
Orsaken till detta har naturligtvis varit den Coronapandemi som drabbat oss alla. 

Vad som har varit glädjande är att vi under hösten 2022 sett ett ökat söktryck till våra utbildningar, så väl bland 
förtroendevalda som sökt våra fackliga grundutbildningar som medlemmar som har sökt
medlemsutbildningarna. Inför 2023 har vi tagit höjd och planerat in fler utbildningar för att möta den studieskuld vi 
har fått i organisationen på grund av Coronapandemi. 

Det blir nu viktigt för oss inom IF Metall Göteborg att komma tillbaka på den utbildningsnivån som vi hade innan 
pandemin. Normalt så träffar vi ca 4–5 000 medlemmar årligen i vår studieverksamhet. Det är en målsättning att 
vi når den nivån igen, för det är via våra fackliga utbildningar, vi stärker den fackliga organisationen och flyttar fram 
IF Metall positioner såväl på våra arbetsplatser och i samhällsdebatten. 

För studiekommitténs del betyder det att vi fortsätter satsningen under verksamhetsåret 2023 på de fackliga 
grundutbildningarna som är Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet. Även Medlem i facket 
och OM Facket. Det är dessa utbildningar som ingår i IF Metalls satsning på organisationslyftet..

Huvuduppdraget för vår kommitté under 2023 år verksamhetsplan är att: 

• Erbjuda ett brett och omfattande studieprogram för såväl medlemmar som förtroendevalda.

• Säkerställa handlingsplaner och genomföra uppföljningar så att våra målsättningar inom organisationslyftet 
uppfylls.

• Arbeta vidare med att stärka våra handledare och studieorganisatörer i deras uppdrag. Dessa uppdrag inom 
organisationen är viktiga. Arbetet som dessa förtroendevalda gör är en förutsättning för att vi skall nå våra mål 
inom studieverksamheten.

• Att vi på alla nivåer inom organisationen och i alla sammanhang – motarbetar rasism och främlingsfientlighet.

Vi kommer även under verksamhetsåret öka vårt fokus på rekryteringar till de centrala utbildningarna som 
Förbund, LO och andra organisationer genomför under året. Många av dessa utbildningar är spetsutbildningar och 
fungerar som ytterligare kompetensutveckling för våra förtroendevalda inom IF Metall Göteborg.

Är vi fler medlemmar som har insikt om nyttan av det fackliga medlemskapet, så växer vi också som organisation. 
Det är strategiskt viktigt att vi fortsätter arbetet med att erbjuda och värva fler medlemmar till sin första fackliga 
utbildning. Det är där våra framtida förtroendevalda finns. 
Kurskatalog 2023 kommer erbjuda stora möjligheter för de medlemmar som aldrig deltagit i någon facklig 
utbildning.   

Använd ditt medlemskap - delta i utbildningarna!
Vi ses i verksamheten
Studiekommittén
IF METALL GÖTEBORG



4 Fackligt utbildningsprogram 2023 - IF Metall Göteborg

Ledighet för fackliga studier
Enligt Studieledighetslagen skall man söka ledighet för facklig utbildning minst 14 dagar innan kursstart. 
Vi rekommenderar att ledigheten söks i samband med att du lämnar in din kursansökan till studieorganisatören på arbetsplatsen.
Finns det inte någon studieorganisatör på din arbetsplats går det bra att skicka direkt till avdelningen via mejl till ansvarig.

Ersättning vid fackliga studier
Utbildningar eller kurs/konferenser som riktar sig till förtroendevalda, skall sökas i enlighet med 6§ förtroendemannalagen (FML).
Vid utbildningar för förtroendevalda som gäller uppdrag som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, betalas förlorad förtjänst av arbets- 
givaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen. Vilket betyder att arbetsgivaren betalar lönen.
Utbildningar som inte gäller uppdrag som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, betalas förlorad förtjänst motsvarande den lön man 
förlorar av IF Metall Göteborg.
Utbildningar eller kurs/konferenser som riktar sig till medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 1000 kronor per dag.

För att underlätta vid utbetalning av stipendier eller förlorad förtjänst från fackliga utbildningar så är det rekommenderat om du inte har Swedbank som 
din personliga bank att anmäla ditt konto i deras register. Så att du får dina utbetalningar direkt in på ditt bankkonto i stället för en värdecheck på  
posten. Googla ”Swedbanks kontoregister” så får du upp en websida, där du kan registrera ditt konto.
Du använder dig av Mobilt Bank ID för att identifiera dig.

Din ersättning för det aktuella kurstillfället betalas ut ca 5–6 veckor efter sista kursdatum.

Kursplatser för avdelningens utbildningar
SKF = SKF Klubbskola i Göteborg. Furirsgatan 1, 415 05 Göteborg
Mer information om klubbskolan samt vägbeskrivning finns på http://www.eniro.se/

LO = LO-distriktet i Göteborg. Folkets Hus, våning 7.
Mer information finns på http://www.vastsverige.lo.se

FH Gbg = Folkets Hus Göteborg.
Mer information finns på http://www.folketshusgoteborg.se

Järntorget = IF Metall Avdelning 36 Göteborg. 
Mer information finns på http://www.ifmetall.se

Kusten = Hotell Kusten i Majorna, Göteborg. 
Mer information finns på http://www.hotellkusten.se

Kristinedal = Kristinedals träningscenter i Gamlestan.
Mer information finns på http://www.kristinedal.nu

Lilla Brattön = SKF Verkstadsklubbs fritidsanläggning 5 mil norr om Göteborg vid Tjörnbron.
Mer information om Lilla Brattön finns på http://www.lillabratton.se

VFHS = Viskadalens Folkhögskola mellan Borås och Kinna. 
Mer information om Viskadalen finns på http://www.a-folkhögskolorna.se/viskadalen/

Runö = Runö Folkhögskola i Åkersberga strax utanför Stockholm 
Mer information om Runö finns på https://www.runo.se/

Skåvan = Skåvsjöholms kursgård i Åkersberga strax utanför Stockholm
Mer information om Skåvsjöholm på http://www.skavsjoholm.se/

Gullholmen = Mer information finns på https://www.gullholmen.com

Västtrafik = För dig som åker kollektivt. www.vasttrafik.se eller Västtrafik To Go appen.

Om sista anmälningsdag och vikten av att anmäla återbud i tid av frånvaro

Sista ansökningsdatum som står i kursprogrammet gäller datum då ansökningarna skall vara IF Metall Göteborg tillhanda. Observera att tidigare datum 
kan gälla på din arbetsplats. Kontrollera detta med din studieorganisatör.

Tänk på att många söker och alla kanske inte får plats, så om du kommit med så SKALL du delta på utbildningen. Det är därför viktigt att du meddelar 
förhinder i god tid, annars används medlemsavgifterna till onödiga avbokningskostnader.

Vid återbud eller förhinder, tänk på att DU skall återta din studieledighet hos din arbetsgivare.

Har du frågor angående innehållet i utbildningarna? 
Vänd dig då i första hand till den som är studieorganisatör på din arbetsplats. Finns inte någon studieorganisatör på din arbetsplats så går det bra att 
fråga och anmäla sig till avdelningens studieansvariga.

Mer information och dokument om studieverksamheten finns 
på hemsidan som du kommer till genom att skanna QR-koden.
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KURSVERKSAMHET 2023
I detta kursprogram hittar du IF Metall Göteborgs kurser och konferenser
Målgruppsförklaringar: FV = Förtroendevalda, MU = Medlem utan uppdrag, AM = Alla medlemmar, AMU = Alla med-
lemmar utan uppdrag, AKM= Alla kvinnliga medlemmar FV-K = Kvinnliga förtroendevalda, MU30 = medlem under 30 
år, SO = Skyddsombud, SO/Förh = Skyddsombud och förhandlare, AM-SO = Alla medlemmar minus Skyddsombud, 
BA = Bemanningsanställda, AMM= Alla Manliga medlemmar

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
6 10 februari Bowlingkväll AM Strike o CO 13 jan  16
6 6-8 februari Försäkringar för medlemmar AMU SKF 13 jan  18
6 6-8 februari Kvinnlig ledarutbildning Uppstart internat FV-K Viskadalen 13 jan  36
7 15-17 februari Lagar och avtal för medlemmar AMU SKF 13 jan  18
7 13-15 februari Medlem 55+  AM SKF 04 jan  19
7 17 februari Tjejmek AKM SKF 13 jan  11
8 20-23 februari Agera 1:1 FV SKF 20 jan  30
8 20-22 februari Medlem i facket AM Mölndal 13 jan  17
8 20 februari Nya förtroendevalda FV SKF 20 jan  29
8 20-22 februari Pedagogik grund 1:1 FV SKF 13 jan  36
8 20-22 februari Vald på jobbet FV SKF 13 jan  30
8 21-22 februari Psykosocialarbetsmiljö steg 1 FV Viskadalen 20 jan  27
9 28-2 februari/mars  BAM 1:1 SO Mölndal 20 jan  26
9 2 mars BAM 2:1 SO Digitalt 20 jan  26
9 28-2 februari/mars  Med livet som insats AM - SO SKF 20 jan  20
9 1-3 mars Skolinformatörsutbildning FV Viskadalen 27 jan  36
9 1 mars Utbildning för avdelningsombud Motorbranchen FV SKF 03 feb  32
9 28-2 februari mars  Vald på jobbet FV Digitalt 20 jan  30
10 9 mars BAM 2:2  SO Digitalt  26
10 10 mars Facklig intro AM Kungälv 27 jan  17
10 8 mars Int. kvinnodagen - Ett MENSkligare arbetsliv AM SKF 03 feb  11
10 6-8 mars Medlem 55+  AM Mölndal 27 jan  19
10 7-9 mars Medlem i facket AM Mölnlycke 27 jan  17
10 6-8 mars Medlem i facket  AM SKF 27 jan  17
10 8-9 mars OM Facket M-30 Göteborg 03 feb  23
11 16 mars BAM 2:3  SO Digitalt  26
11 18 mars Bemanningsavtalet BA Järntorget 10 feb  10
11 13-17 mars GRUFF Vår 1 FV SKF 10 feb  29
11 13-15 mars Kvinnlig ledarutbildning Internat 1 FV-K Viskadalen  36
11 13-15 mars Medlem i facket steg 2 AM SKF 03 feb  18
12 20-22 mars Agera 1:2 FV SKF  30
12 23 mars BAM 2:4  SO Digitalt  26
12 23 mars Läs för mig pappa AMM SKF 10 feb  12
12 20-22 mars Vald på jobbet FV SKF 10 feb  30
13 30 mars BAM 2:5  SO Digitalt  26
13 27-29 mars BAM 3:1  SO SKF 17 feb  26
13 29-31 mars Försäkringar för medlemmar AMU SKF 24 feb  18
13 27-29 mars Medlem i facket-arabiska AM SKF 17 feb  17
13 27-29 mars Medlem i facket-engelska  AM Digitalt 17 feb  17
13 30-31 mars OM Facket M-30 Göteborg 24 feb  23
13 30 mars På en död planet finns inga jobb AM SKF 17 feb  14
14 3-5 april BAM 4:1  SO Mölndal 24 feb  26
14 3-5 april Medlem 55+  AM SKF 04 mars 19
14 3 april Medlemsdemokrati AMU SKF 03 mars 10
15 13-14 april BAM 1:2 SO Mölndal  26
15 13 april Gud har 99 namn AM SKF 3 mars 12
16 17-21 april GRUFF Vår 2 FV SKF  29
16 19 april Inhyrning klubbar FTV-Klubb SKF 17 mars 32
16 17-19 april Jämställdhet för förtroendevalda FV SKF 10 mars 31
16 17-19 april Kollektivavtalet FV SKF 17 mars 30
16 20 april Läs! AM SKF 10 mars 12
16 17-19 april Medlem i facket  AM SKF 10 mars 17
16 17-18 april OM Samhället M-30 Göteborg 10 mars 23
16 17-19 april Studieorganisatörsutb 1:1 FV SKF 10 mars 36
16 18-19 april Psykosocialarbetsmiljö steg 2 FV Viskadalen 17 mars 27
17 27-28 april BAM 3:2  SO SKF  26
17 28 april Facklig intro AM Mölnlycke 31 mars 17
17 24-25 april Kassör & Revisor 1:1 FV SKF 17 mars 36
17 25-27 april Kvinnlig ledarutbildning Internat 2 FV-K Viskadalen  36
17 26-28 april Lagar och avtal för medlemmar AMU SKF 24 mars 18
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Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
17 24 april Lagstadgade minimilöner AM SKF 24 mars 9
17 24-26 april Medlem 55+  AM Kungälv 17 mars 19
17 24 april Nya förtroendevalda FV SKF 24 mars 29
17 24-26 april Vald på jobbet FV SKF 17 mars 30
18 4-5 maj BAM 4:2  SO Mölndal  26
18 3 maj Handledarträff FV SKF 31 mars 34
18 2-3 maj Kassör & Revisor 1:2 FV SKF  36
18 2-4 maj Medlem i facket  AM Kungälv 24 mars 17
18 4-5 maj OM Samhället M-30 Göteborg 24 mars 23
18 4 maj Studieorganisatörsträff FV SKF 31 mars 33
19 8-11 maj Agera 2:1 FV SKF 31 mars 30
19 12 maj Facklig intro AM SKF 31 mars 17
19 8-10 maj Försäkringar för förtroendevalda 1:1 FV SKF 05 apr  31
19 11 maj Läs för mig pappa AMM Kungälv 31 mars 12
19 6 maj Motorcykeldag AM Göteborg 05 apr  16
19 8-10 maj Medlem 55+  AM Lilla Brattön 31 mars 19 
19 11 maj Min pension AM SKF 31 mars 13
19 12 maj Omställning LAS - Vad gäller? FV SKF 07 apr  32
19 8-9 maj Sekreterarutbildning FV SKF 31 mars 36
19 8-10 maj Vald på jobbet FV SKF 31 mars 30
20 15 maj EXPO AM SKF 14 april  10
20 15-17 maj Jämställdhet för medlemmar AM SKF 5 april 19
20 16-17 maj OM Feminism M-30 Göteborg 5 april 23
21 22-24 maj BAM 5:1  SO SKF 14 april  26
21 22-23 maj Försäkringar för förtroendevalda 1:2 FV SKF  31
21 22-24 maj Försäkringar för medlemmar AMU SKF 21 april  18
21 22-24 maj Lagar i arbetslivet 1:1 FV SKF 21 april  31
21 22-24 maj Medlem i facket  AM SKF 14 april  17
21 22-24 maj Medlem i facket AM Lilla Brattön 14 april  17
21 22-24 maj Medlem i facket-lätt svenska AM SKF 14 april  17
21 22 maj Truckar SO SKF 21 april  25
21 22-24 maj Vald på jobbet FV Digitalt 14 april  30
21 23-24 maj Psykosocialarbetsmiljö steg 3 FV Viskadalen 21 april  27
22 1-2 juni Facket och politiken - En verktygslåda AM SKF 05 maj 20
22 29-1 maj juni Förhandlarutbildning FV SKF  21 april  33
22 29-2 maj juni GRUFF Vår 3 FV SKF Internat  29
22 1 juni Konsumenträtt och privatekonomi AM SKF 21 april  13
22 2 juni Kvinnlig ledarutbildning Internat 3 FV-K Viskadalen  36
22 29-30 maj OM Facket M-30 Göteborg 21 april  23
22 29-31 maj Ordförandeutbildning FV SKF  21 april  36
22 29-31 maj På tal om det som inte syns AM SKF 21 april  21
23 8-9 juni BAM 5:2  SO SKF   26
23 7-9 juni Kompetensutveckling i motorbranchen FV - Motor Grand Hotell Alingsås 5 maj 35
23 7-9 juni OM Rasism M-30 Göteborg 5 maj 24
23 9 juni Omställning LAS - Vad gäller? AMU SKF 5 maj 11
23 7-8 juni Pedagogik grund 1:2 FV SKF   36
24 12-14 juni Agera 2:2 FV SKF  30
24 17 juni Fotbollsturnering - Sommarcupen AM Serneke Arena 5 maj 15
24 16 juni Kvinnlig ledarutbildning Avslut FV-K Göteborg  36
24 12-14 juni Medlem 55+  AM SKF 5 maj 19
24 12-14 juni Medlem i facket steg 2 AM SKF  5 maj 18
24 15 juni Studieorganisatörsutb 1:2 FV SKF  36
24 12-14 juni Vald på jobbet FV SKF 5 maj 30
25 19-21 juni Lagar i arbetslivet 1:2 FV SKF  31
26 30 juni Fokus arbetsmiljö SO SKF 26 maj 25

SOMMARUPPEHÅLL
 
34 26 augusti Fisketävling AM Norra Långvattnet 7 juli 16
35 28-31 augusti Agera 3:1 FV SKF 7 juli 30
35 28 augusti Schysst arbetsklimat uppstart FV-ej SO Digitalt 18 aug  33
36 4-6 september Medlem 55+  AM Lilla Brattön 16 juni 19
36 4-6 september Medlem i facket steg 2 AM SKF 16 juni 18
37 11-13 september Agera 3:2 FV SKF  30
37 11-13 september BAM 6:1  SO SKF 16 juni 26
37 11-13 september Försäkringar för medlemmar AMU SKF 18 aug  18
37 11-13 september Lagar och avtal för medlemmar AMU SKF 11 aug  18
37 11-12 september Valberedning  FV SKF 16 juni 36
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Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
37 12-13 september Psykosocialarbetsmiljö steg 4 FV Viskadalen 11 aug  27
38 18-22 september GRUFF Höst 1 FV SKF 25 aug  29
38 21 september Läs för mig pappa AMM SKF 11 aug  12
38 19-20 september Schysst arbetsklimat internat 1 FV-ej SO Viskadalen  33
38 20-22 september Skolinformatörsutbildning FV Viskadalen 18 aug  36
38 18-20 september Vald på jobbet FV SKF 11 aug  30
39 25-27 september Jämställdhet för förtroendevalda FV SKF 18 aug  31
39 25-27 september Medlem 55+  AM Lilla Brattön 18 aug  19
39 25-27 september Medlem i facket  AM SKF 18 aug  17
39 28 september Sociala medier och källkritik AM SKF 18 aug  14
39 25-27 september Vald på jobbet FV Digitalt 18 aug  30
40 5 oktober BAM 7:1  SO Digitalt 25 aug  26
40 2-5 oktober Förhandlarutbildning FV SKF 25 aug  33
40 2-3 oktober Kassör & Revisor 2:1 FV SKF 25 aug  36
40 2-4 oktober Medlem 55+  AM SKF 25 aug  19
40 4, 13, 20 oktober Medlem i facket  AM SKF 25 aug  17
40 5-6 oktober OM Facket M-30 Göteborg 25 aug  23
40 5 oktober Schysst efter jobbet AM SKF 25 aug  14
41 12-13 oktober BAM 6:2  SO SKF  26
41 12 oktober BAM 7:2  SO Digitalt  26
41 14 oktober Bemanningsavtalet BA Järntorget 15 sep  10
41 11 oktober Försäkringskonferens FV SKF 08 sep  35
41 9-11 oktober Med livet som insats AM - SO SKF 01 sep  20
41 9-11 oktober Medlem i facket AM Mölndal 01 sep  17
41 9-11 oktober Medlem i facket-engelska AM SKF 01 sep  17
41 10 oktober Nya förtroendevalda FV SKF 08 sep  29
41 9-10 oktober Sekreterarutbildning FV SKF 01 sep  36
42 16-18 oktober BAM 8:1 SO Kungälv 08 sep  26
42 19 oktober BAM 7:3  SO Digitalt  26
42 20 oktober Facklig intro AM SKF 08 sep  17
42 16-20 oktober Försäkringar för förtroendevalda FV SKF 15 sep  31
42 16-20 oktober GRUFF Höst 2 FV SKF  29
42 16-17 oktober Kassör & Revisor 2:2 FV SKF  36
42 19 oktober Läs! AM SKF 08 sep  12
42 16-18 oktober Medlem i facket steg 2 AM SKF 08 sep  18
42 19-20 oktober OM Facket M-30 Göteborg 08 sep  23
42 16-18 oktober Vald på jobbet FV SKF 08 sep  30
43 23-26 oktober Agera 4:1 FV SKF 22 sep  30
43 26 oktober BAM 7:4 SO Digitalt  26
43 23-24 oktober Hela livet-Hela människan AKM Mölndal 15 sep  20
43 23-25 oktober Jämställdhet för medlemmar AM SKF 15 sep  19
43 25-27 oktober Medlem i facket  AM Mölnlycke 27 sep  17
43 23-25 oktober Ordförandeutbildning FV SKF 15 sep  36
43 24-25 oktober Schysst arbetsklimat internat 2 FV-ej SO Viskadalen  33
43 26 oktober Skyddsombudens dag SO SKF 22 sep  25
43 26 oktober Stress och vila AM Kristinedal 15 sep  13
44 2 november BAM 7:5  SO Digitalt  26
44 2 november  El Chocko AM SKF 22 sep  14
44 1 november Inhyrning klubbar FV-Klubb SKF 06 okt  32
44 31 oktober Kollektivavtalet - Smidesavtalet SVEMEK AM-FTV SKF 29 sep  11
44 30-1 okt nov Medlem 55+  AM Mölndal 22 sep  19
44 1 november Utbildning för avdelning/arbetsplatsombud FV SKF 29 sep  32
45 6-8 november Agera 4:2 FV SKF  30
45 9-10 november BAM 8:2  SO Kungälv  26
45 6-8 november BAM 9:1 SO SKF 29 sep  26
45 6-8 november Medlem 55+  AM Kungälv 29 sep  19
45 6-7 november OM Samhället M-30 Göteborg 29 sep  23
45 9 november Ordets makt AM SKF 29 sep  15
46 17 november Den dubbla stressen AM SKF 20 okt  9
46 15-17 november Försäkringar för medlemmar AMU SKF 20 okt  18
46 13-17 november GRUFF Höst 3 FV SKF  29
46 13-15 november Lagar i arbetslivet 2:1 FV SKF 13 okt  31
46 13-15 november Lagar och avtal för medlemmar AMU SKF 13 okt  18
46 13-15 november Med livet som insats AM - SO SKF 06 okt  20
46 13-15 november Medlem i facket  AM SKF 06 okt  17
46 13-15 november Medlem i facket-engelska  AM Mölndal 06 okt  17
46 16 november Min pension AM SKF 06 okt  13
46 16-17 november Snacka Pengar AM SKF  13 okt  19
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46 13-15 november Vald på jobbet FV SKF 06 okt  30
47 24 november Facklig intro AM Mölndal 13 okt  17
47 20 november Int. mansdagen - En jämställd värld utan våld AM SKF 20 okt  9
47 20-22 november Kollektivavtalet FV SKF 27 okt  30
47 20-22 november Medlem 55+  AM SKF 13 okt  19
47 20-22 november Medlem i facket  AM Kungälv 13 okt  17
47 23-24 november OM Feminism M-30 Göteborg 13 okt  23
48 27-29 november Lagar i arbetslivet 2:2 FV SKF  31
48 30 november Läs! AM Kungälv 20 okt  12
48 27-29 november Medlem i facket steg 2 AM SKF 20 okt  18
48 29-1 nov dec OM Rasism M-30 Göteborg 20 okt  24
48 28-29 november Schysst arbetsklimat internat 3 FV-ej SO Viskadalen  33
48 27-29 november Vald på jobbet FV Digitalt 20 okt  30
49 7-8 december BAM 9:2 SO SKF  26
49 4-8 december BAM 10 SO Kungälv 27 okt  26
49 9 december Facklig intro-lätt svenska AM SKF 27 okt  17
49 4-8 december GRUFF Vinter 1 FV SKF 03 nov  29
49 4-6 december Medlem i facket  AM SKF 27 okt  17
49 4-6 december Vald på jobbet FV SKF 27 okt  30
50 16 december Fotbollsturnering - Luciacupen AM Serneke Arena 10 nov  15
50 11-13 december Medlem 55+  AM Mölndal 03 nov  19
50 14 december Studieupptakt FV SKF 17 nov  35

2024
 
3 15-19 januari GRUFF Vinter 2 FV SKF  29
4 23-24 januari Schysst arbetsklimat internat 4 FV-ej SO Viskadalen  33
6 9  februari Schysst arbetsklimat avslut FV-ej SO Digitalt  33
6 5-9 februari GRUFF Vinter 3 FV SKF  29

Vecka Datum Kursnamn Målgrupp Kursplats Sista anm Sida
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Den dubbla stressen
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Stress är ett utbrett samhällsproblem och IF Metalls undersökningar om arbetsmiljö visar att kvinnor i högre utsträckning drabbas av 
stress. Orsakerna till stress varierar, men beror bland annat på repetitiva arbetsmoment, snäv bemanning och tajtare produktion, oro för 
bristande kompetensutveckling i yrket och oregelbundna arbetstider. 

En ytterligare faktor är stressen att få ihop arbetslivet med det övriga livet. Här tar ofta kvinnor ett större ansvar för hem och hushåll, 
organisering och planering av familjens fritidsaktiviteter och sociala liv samt vård av barn och nära anhörig. Ofta tillkommer också oro 
och stress över den egna ekonomin och pension samt rädsla för att förlora jobbet. Kvinnor utsätts för stress både i arbetslivet och privat, 
vilket vi kallar den dubbla stressen. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
17 november SKF 20 oktober

Internationella mansdagen – En jämställd värld utan våld
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En föreläsningsdag och workshop med organisationen MÄN. 

MÄN arbetar med att synliggöra och förändra manlighetsnormer. Vi vill förändra de föreställningar som begränsar pojkar och män och 
arbetar för att förebygga mäns våld. MÄN är en plattform för mäns engagemang mot våld och vill stärka killar och män att agera jäm-
ställt i sin vardag och på sin arbetsplats. 
Vi undersöker hur jämställdhet har med mäns liv att göra, pratar om mäns våld mot kvinnor och undersöker hur vi alla kan bidra till ett 
samhälle fritt från våld.

Kursdatum Kursplats Sista anmälan
20 november SKF 20 oktober

Lagstadgade minimilöner
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackliga uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Hotet om lagstadgade minimilöner kryper allt närmare. Den svenska modellen prövas rejält. Kan Sverige få undantag från lagstadgade 
minimilöner i EU och varför är det så viktigt för den svenska fackföreningsrörelsen att vi inte får en lagstadgad minimilön i Sverige?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
24 april SKF 24 mars 

KONFERENSER IF METALL GÖTEBORG 
Under året erbjuder IF Metall flera endagskonferenser i olika ämnen. Med tvärfackliga utbildningar menas att vi samverkar med LO och 
ABF, du kommer där med träffa deltagare ifrån andra LO förbund. Är det något ämne som du tycker att vi skall ordna konferens inom? 
Kontakta då studiekommittén på IF Metall Göteborg
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Medlemsdemokrati 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Hur påverkar jag min fackförening, politiken eller vilken annan förening som helst. Demokrati handlar om att göra sin röst hörd. 
Under denna dag lär vi oss hur vår organisation fungerar och olika sätt man kan påverka. Vi lär oss hur man kan göra skrivelser till 
styrelser och motioner till kongresser. Kunskap som kan vara bra att ha i såväl fotbollsföreningen, hyresgästföreningen samt din fackliga 
organisation.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
3 april SKF 3 mars

Bemanningsavtalet
Målgrupp
Alla medlemmar som arbetar inom bemanningsbranschen.

Ersättning
IF Metall betalar ut ett halvt skattefritt stipendium på 500 kronor/halvdag

Innehåll
Jobbar du som bemanningsanställd inom industrin? 
Är du ambulerande konsult och vad betyder det? 
Vad gör IF Metall för mig och vad ingår i medlemskapet?

Under dagen kommer vi gå igenom vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för Bemanningsavtalet. 
Ta gärna med en arbetskollega och anmäl er.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Lördag 18 mars kl. 9-13 Järntorget 10 februari
Lördag 14 oktober kl. 9-13 Järntorget 15 september

EXPO 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En föreläsningsdag och workshop tillsammans med organisationen EXPO.
EXPO arbetar med granskning, opinionsbildning, kunskapshöjning och research. Genom detta får de fler att ta hotet från rasistiska 
grupper och deras idéer på allvar och stöttar de tjänstemän, organisationer och antirasister som utgör demokratins ryggrad så att de blir 
bättre på att bemöta hotet.
Detta är en konferensdag där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
15 maj SKF 14 april
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Kollektivavtalet - Smidesavtalet SVEMEK
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag inom Smidesavtalet
 
Ersättning
Förtroendevalda inom smidesavtalet söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Deltagare från regioner söker ledighet i enlighet med 6§ förtroendemannalagen. Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg
Medlemmar utan uppdrag söker ledigheten via studieledighetslagen. Ersättningen är ett skattefritt stipendium på 1000 kr.

Innehåll
En konferensdag då vi går igenom smidesavtalet och dess tillämpning.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
31 oktober SKF 29 september

Omställning/LAS – Vad gäller?
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Under dagen kommer vi att presentera de förändringar som skett i LAS. Hur den svenska arbetsrätten är uppbyggt, klargöra skillnaderna 
mellan lag och avtal. Vi kommer även att gå igenom vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på vår arbetsmarknad samt genom-
gång av det nya omställningsstödet/studiestödet.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
9 juni SKF 5 maj

Tjejmek
Målgrupp
Alla kvinnliga medlemmar utan fackligt uppdrag inom motorbranschen

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Under dagen kommer vi att prata om hur kvinnor kommer passa in i framtidens verkstad, innebörden av pink tax, jämställdhet och kvin-
nornas historiska del i arbetarrörelsen.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
17 februari SKF 13 januari

Internationella kvinnodagen – Ett MENSkligare arbetsliv
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En föreläsningsdag och workshop tillsammans med organisationen MENSEN.

MENSENs vision är ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på mens utan tabun och fördomar, där så kallade 
menskliga rättigheter tillgodoses.

Har detta med arbetsmiljöfrågor att göra? Ja!
Både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö - hur det hänger ihop ska vi lära oss mer om under den här utbildningsdagen. Vi ökar 
förståelsen för varför det är så tyst om mens, vilka konsekvenser det får och vilka vinster som finns med att bryta menstabut i arbetsli-
vet. Du får med dig inspiration och konkreta metoder för hur du kan skapa ett MENSkligare arbetsliv genom ditt fackliga engagemang!

Kursdatum Kursplats Sista anmälan
8 mars SKF 3 februari
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Gud har 99 namn - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
I Sverige bor många människor för vilka tro och religion spelar stor roll. Sverige kallas världens mest sekulariserade land samtidigt som 
intresset för livsfrågor är stort, inte minst hos unga, men platserna för sådana samtal är få. Gud har 99 namn är ett svar på detta behov, 
där sex världsreligioner presenteras på ett intresseväckande sätt.
Fokus ligger på det praktiska och vardagsnära.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
13 april SKF 3 mars

Läs för mig pappa! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla manliga medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Inspirationsdag för män inom LO-förbunden. En medveten satsning då forskning visar att män läser mer sällan för barn.

En heldag då du som pappa, bror, farfar, morfar eller liknande får träffa en författare och en bibliotekarie som lär ut mer om barns språk-
utveckling, läsförmåga och om vilka böcker som passar barns olika åldrar. Män som läser för barn är en viktig manlig förebild. Berättel-
ser, böcker och läsning hör också till männens värld.
OBS! Ange barnens ålder i din ansökan

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
23 mars SKF 10 februari
11 maj Kungälv 31 mars
21 september SKF 11 augusti

LÄS! - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Förmågan att bruka orden och språket betyder alltmer i dagens samhälle. Att förstå vad andra människor säger och skriver är nödvän-
digt. 
Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och skrift är en färdighet som varje människa behöver för att kunna försvara sina 
rättigheter på arbetsplatsen och i samhället. 
Därför behöver vi läsa mer! För vår egen del och för våra barn.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
20 april SKF 10 mars
19 oktober SKF 8 september
30 november Kungälv 20 oktober
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Min pension - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Hur kommer din ekonomi att se ut efter arbetslivet? 
Tankarna kring din pension kanske känns avlägsna idag men dagens pensionssystem kräver att du är aktiv från första tiden i arbetslivet. 
Är du inte det, riskerar du i värsta fall att sluta dina dagar som fattigpensionär.
Under utbildningen går vi igenom hur pensionssystemet och regelverk är upplagt samt kommer med en del tips att fundera lite över.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
11 maj SKF 31 mars
16 november SKF 6 oktober

Konsumenträtt och privatekonomi - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Privatkonsumtionen av varor tenderar att bli alltmer baserat på lån. Vilka problem kan förknippas med detta? Under dagen kommer vi 
bland annat att gå igenom: 

 - Budget och familjeekonomi
 - Olika former av lån: banklån, kreditlån, smslån m.m.
 - Handla på internet – nya metoder och risker
 - Skuldsanering
 - Hur handlar man etiskt och moraliskt rätt?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 juni SKF 21 april

Stress och vila - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En dag där du får information om hur stress påverkar oss. Hur kan jag gå ner i varv och hur finner jag vila? 
Under dagen bjuds information från facket om det som många av oss upplever i ett alltmer pressat och stressat arbets- och privatliv.
Vi kommer även att prova på ett lättare träningspass därför uppmanas deltagare att ta med träningskläder.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
26 oktober Kristinedal 15 september
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Schysst efter jobbet - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Dagen syftar på att öka deltagarnas kunskap och intresse kring rättvis handel (Fairtrade) och om hur arbetsvillkoren ser ut i andra delar 
av världen.
Vad är egentligen rättvis handel? 
Kan man lita på alla varudeklarationer och vad betyder dem? 
Hur ser arbetarnas villkor ut i andra länder och varför engagerar sig fackföreningarna i dessa frågor och på vilket sätt gör dem de?
Hur påverkar mina egna val i vardagen att andra kan få bättre villkor och bättre livskvalité?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
5 oktober SKF 25 augusti

Sociala medier och källkritik - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
De senaste åren har sociala medier expanderat på internet. Det har blivit en populär kommunikationsform. Många användare väljer att 
dela med sig av kunskaper och information i form av länkar, bilder, filmklipp och presentationer. 
Vi kommer under dagen prata om det positiva, men även det negativa med användningen av sociala medier. Vilken roll har sociala 
medier som opinionsverktyg? Och kan man uttrycka sig hur som helst och vara anonym? Kan man verkligen lita på allt som skrivs på 
internet?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
28 september SKF 18 augusti

På en död planet finns inga jobb - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En heldagskonferens om klimathotet och dess påverkan på våra jobb.
Dagen kommer bland annat handla om den framtida arbetsmarknaden, klimatomställningen och påverkan på våra jobb, produktion och 
konsumtion samt framtidens klimatsmarta arbeten

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
30 mars SKF 17 februari

El Choco - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
27-årige Jonas Andersson arresterades på en flygplats i Bolivia med nästan tre kilo kokain i väskorna. Hans första tid på det ökända 
fängelset El penal de San Pedro blev en kamp för livet. Men åren i fängelset blev också en vändpunkt i Jonas liv. En fängslande föreläs-
ning om livet, kampen, drogmissbruk och vägen ut.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
2 november SKF 22 september
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Ordets makt - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
De senaste åren har ordets makt ökat i betydelse, när partier blir PR-byråer och allt fokus riktas mot att vinna väljare. Opinionsbildning 
har också blivit viktigare för den fackliga kampen, i takt med att arbetsgivarsidans organisationer blir alltmer offensiva i sin svartmålning 
av fackföreningar och i sina kampanjer som vill framställa våra krav som både orättfärdiga och samhällsfarliga. Ändå är den allmänna 
kunskapen om hur språket påverkar oss ganska liten.

Den här utbildningen om ordets makt handlar om hur valet av ord och bilder påverkar den politiska dagordningen och styr över vad vi ser 
och inte ser, samt hur vi tänker på det som diskuteras i samhällsdebatten.
Språkvetare medverkar och visar på vilken kraft det finns i att använda språket medvetet i opinionsbildning.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
9 november SKF 29 september

Fotbollsturnering - Sommarcupen
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva fotbollsturneringen men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ersättning för eventuell förlorad 
inkomst.

Innehåll
Detta är ett tillfälle att ha kul träffa andra kamrater inom IF Metall. 
Var med och gör upp om vilken arbetsplats som har det bästa fotbollslaget i Göteborg!
Huvudregeln är att samtliga medlemmar inom IF Metall får delta. 
Håll utkik efter separat affisch för närmare detaljer.

Anmälan görs på separat anmälningsmall som mejlas ut efter intresseanmälan inkommit till studieenheten på IF Metall Göteborg. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Lördag -17 juni Serneke Arena 5 maj 

Fotbollsturnering - Luciacupen
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva fotbollsturneringen men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ersättning för eventuell förlorad 
inkomst.

Innehåll
Detta är ett tillfälle att ha kul träffa andra kamrater inom IF Metall. 
Var med och gör upp om vilken arbetsplats som har det bästa fotbollslaget i Göteborg!
Huvudregeln är att samtliga medlemmar inom IF Metall får delta. 
Håll utkik efter separat affisch för närmare detaljer.

Anmälan görs på separat anmälningsmall som mejlas ut efter intresseanmälan inkommit till studieenheten på IF Metall Göteborg. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Lördag -16 december Serneke Arena 10 november
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Fisketävling
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
Detta är en fritidsaktivitet och då utgår ingen ersättning för eventuell förlorad inkomst.
IF Metall står för fiskekort och enklare förtäring under dagen.

Innehåll
Ta fram din utrustning eller låna av en granne och ge dina IF Metallkamrater spö i den ädla konsten att fånga en fisk. Lättare aktiviteter 
för barn kommer att finnas.
OBS! Endast fiske med flugspö eller spinnspö. Mete och användning av alla former av agn är inte tillåtet

Anmälan görs på separat anmälningsmall som mejlas ut efter intresseanmälan inkommit till IF Metall Göteborg.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Lördag - 26 augusti Norra Långvattnet Gbg 7 juli

Bowlingkväll
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall står för kostnaden för själva bowlingen och mat men då detta är en fritidsaktivitet utgår ingen ersättning för eventuell förlorad 
inkomst.

Innehåll
Den superpopulära bowlingenkvällen är här igen. Ungdomskommittén bjuder in till en kväll med go mat, fackligt tjöt och avslutar med att 
bowla. Platserna är begränsade så först till kvarn gäller! 
Håll utkik efter separat affisch.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Fredag - 10 februari Strike o Co GBG 13 januari 

Motorcykeldag
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackligt uppdrag

Ersättning
Då det är en fritidsaktivitet utgår ingen ersättning för eventuell förlorad förtjänst.
IF Metall står för kostnaden för själva aktiviteten samt lättare förtäring under dagen.

Innehåll
Är du mc-förare eller passagerare och medlem i IF Metall? 
Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till en dag som kommer innehålla aktuell information från ditt fackförbund, Sveriges motor-
cyklisters centralorganisation (SMC) samt trafiksäkerhet och körträning

Övrigt
För att delta krävs komplett mc-utrustning (mc-kläder, skor/stövlar och hjälm), en försäkrad, felfri och besiktad motorcykel.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
Lördag – 6 maj Göteborg 5 april
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Facklig introduktion - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag. Även anställda som ännu inte blivit medlemmar är välkomna.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kr/dag

Innehåll
Här får du svar på vad det innebär att vara medlem i en facklig organisation. Genom kunskap ökar du värdet av ditt medlemskap. 
Dagen är tänkt som en introduktion för nya medlemmar som vill veta mer om sitt medlemskap samt vilka rättigheter och skyldigheter 
som gäller i arbetslivet.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
10 mars  Kungälv 27 januari
28 april Mölnlycke 31 mars
12 maj SKF 31 mars
20 oktober SKF 8 september
24 november Mölndal 13 oktober
9 december (lätt svenska) SKF 27 oktober

Medlem i facket - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kr/dag

Innehåll 
Vad är facket och vad har man för nytta av sitt medlemskap? Vilka frågor gäller för facket idag och i framtiden? 
Vad används medlemsavgiften till? 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
20-22 februari Mölndal 13 januari
6-8 mars SKF 27 januari
7-9 mars Mölnlycke 27 januari
27-29 mars (arabiska) SKF 17 februari
27-29 mars (engelska) Digital 17 februari
17-19 april SKF 10 mars
2-4 maj Kungälv 24 mars
22-24 maj SKF 14 april
22-24 maj (lätt svenska) SKF 14 april
22-24 maj (internat) Lilla Brattön 14 april
25-27 september SKF 18 augusti
4,13,20 oktober SKF 25 augusti
9-11 oktober Mölndal 1 september
9-11 oktober (engelska) SKF 1 september
25-27 oktober Mölnlycke 27 september
13-15 november SKF 6 oktober
13-15 november (engelska) Mölndal 6 oktober
20-22 november Kungälv 13 oktober
4-6 december SKF 27 oktober

UTBILDNINGAR FÖR MEDLEMMAR UTAN UPPDRAG
Medlemsutbildningar  
Vårt förbund erbjuder fackliga grundläggande medlemsutbildningar.
Medlem i facket – tvärfacklig, Medlem i facket 2 - tvärfacklig, Lagar och avtal för medlemmar och Försäkringsutbild-
ning för medlemmar. Tanken är att dessa skall genomföras efter varandra.
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Medlem i facket 2 - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackliga uppdrag. 

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kr/dag

Innehåll
Har du gått Medlem i facket och har ett intresse för samhälle och politik? Funderar du över den orättvisa värld vi lever i och undrar om 
det måste vara så? 
Medlem i facket 2 handlar om att tänka fackligt kring makt, intressen och samverkan. Målet är att ge röst åt dig själv, åt kamraterna på 
arbetsplatsen och värna det demokratiska samtalet. Syftet är att inspirera till handling och lägga grunden för fortsatta samtal. Ytterst 
handlar det om att värna det fackliga samhällsuppdraget – där du kan göra skillnad.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
13-15 mars SKF 3 februari
12-14 juni SKF 5 maj
4-6 september SKF 16 juni
16-18 oktober SKF 8 september
27-29 november SKF 20 oktober

Lagar och avtal för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Kursen ger kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. 
Hur kan medlemmar ha nytta av utvecklingsavtalet? Vilka är skillnaderna mellan lagar och avtal? Hur kommer lagarna till?  Vi går även 
igenom vad som står i våra kollektivavtal och de flesta arbetsmarknadslagarna.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
15-17februari SKF 13 januari
26-28 april SKF 24 mars
11-13 september SKF 11 augusti
13-15 november SKF 13 oktober

Försäkringar för medlemmar
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Vill du veta vilka försäkringar som ingår i ditt fackliga medlemskap är detta kursen för dig. 
Under kursen går man igenom de olika arbetsmarknadsförsäkringarna som finns, till exempel Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Trygg-
hetsförsäkring vid arbetsskada TFA och Tjänstegrupplivförsäkring TGL. Utöver detta går man igenom Avtalspensionen och hur rehabili-
teringskedjan ser ut.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
6-8 februari SKF 13 januari
29-31 mars SKF 24 februari
22-24 maj SKF 21 april
11-13 september SKF 18 augisti
15-17 november SKF 20 oktober
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Jämställdhet för medlemmar - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar utan fackligt uppdrag

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Detta är en kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. 
Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.
Dagen kommer att beröra ämnen som: Hur jämställt är Sverige? Vad är feminism? Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv samt vad jag 
som individ kan göra?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
15-17 maj SKF 5 april
23-25 oktober SKF 15 september

Snacka pengar
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Hur kan jag på bästa sätt hantera mina pengar? 
Vilka saker måste jag börja tänka på redan nu? 
Under dagarna kommer vi bland annat att gå igenom: Budget lägenhet/husköp, sparandeformer, vad händer om jag inte betalar? Delbe-
talningar och pensionssparade.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
16-17 november SKF 13 oktober

Medlem 55+ - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar över 55 år. Uttagningen till kursen sker främst efter ålder, äldst först.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
En medlemsutbildning för dig som är på väg att lämna arbetslivet. 
Vad har jag för rättigheter som äldre arbetstagare? Hur stor blir min pension? Vad ska jag göra efter min pension? Hur har samhället 
organiserat pensionssystemet och andra samhällsinstanser- och hur påverkar jag för att förändra det jag inte gillar? 
Under dagarna går vi även igenom hur den svenska folkhemsmodellen ser ut, hur sjukvården är organiserad, hur pensionssystemet fung-
erar och livet efter 65 år.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
13-15 februari SKF 4 januari
6-8 mars Mölndal 27 januari
3-5 april SKF 4 mars
24-26 april Kungälv 17 mars
8-10 maj (internat) Lilla Brattön 31 mars
12-14 juni SKF 5 maj
4-6 september (internat) Lilla Brattön 16 juni
25-27 september (internat) Lilla Brattön 18 augusti
2-4 oktober SKF 25 augusti
30 okt – 1 nov Mölndal 22 september
6-8 november Kungälv 29 september
20-22 november SKF 13 oktober
11-13 december Mölndal 3 november
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Hela livet – Hela människan - tvärfacklig
Målgrupp
Alla kvinnliga medlemmar

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag

Innehåll
Klimakteriet är en naturlig del av åldrandet. Det skiljer sig mycket mellan personer vilka symtom man får och hur det upplevs. En del kän-
ner knappt av det, andra påverkas mycket.
Vi erbjuder nu dig en två dagars utbildning där du kommer få möjlighet att få vända och vrida på vad det är som händer med dig och din 
kropp.
Kursen kommer att bygga på att ge dig som deltagare kunskap och verktyg som ska underlätta för dig som individ, anställd och fa-
miljemedlem. Vi kommer jobba med förhållningssätt, lagar och experter som kommer och delar med sig av sina erfarenheter och vad 
samhället kan erbjuda i form av råd och stöd.

Klimakteriets kännetecken – vad är klimakteriet 
Vad händer i kroppen- hur påverkas man 
Vad händer i arbetslivet - vad kan och ska arbetsgivaren göra 
Vad kan jag göra själv – tips och idéer 
Vad kan och ska vården erbjuda?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
23-24 oktober Mölndal 15 september

Med livet som insats - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackliga uppdrag, dock inte medlemmar med uppdrag som skyddsombud.

Ersättning
Förtroendevalda söker ledigt i enlighet med 6§ förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg

Till medlemmar utan fackliga uppdrag betalar IF Metall Göteborg ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag 

Innehåll
Är det du som formar din arbetsmiljö eller är det din arbetsmiljö som formar dig? Att trivas och känna sig trygg på arbetsplatsen och på 
fritiden har stor betydelse för vår hälsa. Tillsammans lär vi oss att kartlägga nuet, analysera, åtgärda och agera.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
28 feb – 2 mars SKF 20 januari
9-11 oktober SKF 1 september
13-15 november SKF 6 oktober

Facket och politiken – en verktygslåda 
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
Utbildningen innehåller bland annat hur IF Metall samverkar politiskt och varför. Vilka frågor 
IF Metall driver och hur det hänger ihop med den fackliga verksamheten. Hur riksdagsbeslut kan påverka våra kollektivavtal. Vi tar även 
upp vikten av ett facklig/politiskt arbete ur ett EU-perspektiv.
Under utbildningen kommer vi använda oss av IF Metalls verktygslåda och göra en djupdykning i den. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1-2 juni SKF 5 maj
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På tal om det som inte syns - tvärfacklig
Målgrupp
Alla medlemmar med eller utan fackliga uppdrag.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
Många mår dåligt av olika skäl vilket kan påverka både privatlivet och arbetslivet. 
Hur öppnar man upp för ett samtal med någon som inte mår bra, hur kan man vara ett bra stöd som arbetskamrat och som med- 
människa? Vilket ansvar har arbetsgivaren?
Vi bjuder in intressanta föreläsare som talar om psykisk ohälsa och grunder till detta.
En tredagars-utbildning för medlemmar utan uppdrag, för att skapa förståelse för det som inte syns. Att våga ställa frågan och våga 
lyssna på svaret.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
29-31 maj SKF 21 april
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OM Facket 
Målgrupp
Alla medlemmar och icke medlemmar upp till 30 år.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
OM Facket är en kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vikten av 
kollektivavtal och hur du kan påverka både i din organisation och på din arbetsplats.
Dagarna kommer även beröra ämnen som: människovärde, unga arbetare och makten på arbetsmarknaden, klass och rättvisa samt 
facklig aktion och påverkan.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
8-9 mars Göteborg 3 februari
30-31 mars Göteborg 24 februari
29-30 maj Göteborg 21 april
5-6 oktober Göteborg 25 augusti
19-20 oktober Göteborg 8 september  

OM Samhället
Målgrupp
Alla medlemmar upp till 30 år som gått OM facket.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
OM samhället är en kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssystemet är upp-
byggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna.

Dagen kommer att beröra ämnen som: Den fackliga ideologin, rätten till ett värdigt arbetsliv, ordning samt opinionsbildning och facklig 
kamp

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
17-18 april Göteborg 10 mars
4-5 maj Göteborg 24 mars
6-7 november Göteborg 29 september

OM Feminism 
Målgrupp
Alla medlemmar upp till 30 år som gått OM facket och OM samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
OM feminism är en kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i  
samhället. 

Du får insikt och kunskap om hur jämställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.
Dagen kommer att beröra ämnen som: Hur jämställt är Sverige? Vad är feminism? Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv samt vad jag 
som individ kan göra?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
16-17 maj Göteborg 5 april 
23-24 november Göteborg 13 oktober

TVÄRFACKLIGA UNGDOMSUTBILDNINGAR
LO distriktet i Västsverige ansvarar för OM utbildningarna. OM är ett tvärfackligt utbildningsprogram för medlem-
mar under 30 år. Med tvärfackliga utbildningar menas att vi samverkar med LO och ABF, du kommer där med träffa 
deltagare ifrån andra LO förbund.
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OM Rasism 
Målgrupp
Alla medlemmar upp till 30 år som gått OM facket och OM samhället.

Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 1000 kronor/dag.

Innehåll
Detta är en kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom, allas rätt att vara olika samt att våga ta debatten i dessa frågor.

Kursdatum  Kursplats  Sista ansökan
7-9 juni  Göteborg  5 maj
29 nov-1 dec  Göteborg  20 oktober
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ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD

Fokus arbetsmiljö
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Aktuella frågor och nyheter som berör skyddsombuden kommer att tas upp under denna dag.
Syftet med konferenserna är att stärka vår skyddsorganisation i den lagstiftning och dess tillämpningar. Målet är att ha alla våra skydds-
ombud på arbetsplatserna väl uppdaterade i såväl lagstiftning som regelverk.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
30 juni SKF 26 maj

Skyddsombudens dag
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Syftet med denna dag är att stärka vår skyddsorganisation i lagstiftningen och dess tillämpningar.
Vi kommer att gå igenom de uppdateringar som är gjorda inom arbetsmiljöområdet, både då det gäller EU-regler och svensk lagstiftning, 
samt andra aktuella arbetsmiljöfrågor.

Målet är att ha alla våra skyddsombud på arbetsplatserna väl uppdaterade i såväl lagstiftning som regelverk. Som avslutning av konfe-
rensen kommer vi att uppmärksamma ” årets skyddsombud” i Göteborg.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
26 oktober SKF 22 september 

Truckar
Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Skyddsombuden söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Trucktrafik är en farlig verksamhet och vi drabbas av många tillbud och olyckor årligen. Trafikförsäkring, tillstånd, tillsyn, truckkort, trafik-
regler. Det är mycket att tänka på för att få en säker arbetsplats. Vi går igenom regelverket kring truckar i lag och författning.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
22 maj SKF 21 april 
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Bättre arbetsmiljö, BAM - tvärfacklig
Målgrupp
Nyvalda skyddsombud

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.
Arbetsgivaren betalar kursavgiften 5 000 kronor, se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse. 
Registrering till utbildningen sker efter att betalningsbekräftelse inkommit.

Innehåll
Utbildningen är på 40 timmar. Innehåller bland annat: Arbetsgivarens och skyddsombudets roller, lagar och föreskrifter, praktiskt arbets-
miljöarbete, upprätta handlingsplaner, samt försäkringar.

Digitalt markerade utbildning betyder att du som vill delta behöver ha en dator med kamera, bra internetuppkoppling samt hörlurar 
för bättre ljud.

Göteborg/SKF Kursdatum Sista ansökan   
1 steg 1 27-29 mars 17 februari
1 steg 2 27-28 april   

2 steg 1 22-24 maj 14 april
2 steg 2 8-9 juni 

3 steg 1 11-13 september 16 juni
3 steg 2 12-13 oktober 

4 steg 1 6-8 november 29 september
4 steg 2 7-8 december   

Mölndal Kursdatum Sista ansökan 
1 steg 1 28 feb – 2 mars  20 januari
1 steg 2 13-14 april 

2 steg 1 3-5 april 24 februari
2 steg 2 4-5 maj 

Kungälv Kursdatum Sista ansökan 
1 steg 1 16-18 oktober 8 september
1 steg 2 9-10 november 

2 steg 1 + 2 4-8 december 27 oktober 

Digital Kursdatum Sista ansökan 
1  2 mars 20 januari – alla steg sökes samtidigt
 9 mars 
 16 mars
 23 mars
 30 mars

2 5 oktober 25 augusti - alla steg sökes samtidigt
 12 oktober
 19 oktober
 26 oktober
 2 november
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Psykosocialarbetsmiljö steg 1, 2, 3, 4 – internat
Kurserna bygger på varandra men är inte sammanlänkade, utan genomförs som ”egna” kurser. 
Steg 1, 2, 3 och 4 söks var för sig. Sök gärna alla steg samtidigt men i ordning- steg 1,2,3,4.

Målgrupp
Skyddsombud, Huvudskyddsombud, Regionala Skyddsombud.

Ersättning
Utbildningen faller under AML kap 6, 4-5 § vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen 
lön för skyddsombud och huvudskyddsombud. 
Arbetsgivaren betalar kursavgiften på 2 500 kronor per steg, alternativt 8 000 kronor för alla fyra kurserna om du anmäler dig till alla 
samtidigt. 
Se särskild anmälningsblankett med betalningsbekräftelse.
Registrering till utbildningen sker efter att betalningsbekräftelsen inkommit.

Innehåll
Hur får man en arbetsplats att fungera socialt?  Vilka friskfaktorer finns? Vilken lagstiftning finns inom området?
Dessa frågor samt ämnen som stresshantering, ledarskap, härskartekniker och konflikthantering kommer att behandlas på olika vis 
under de tre stegen på kurserna.
För mer information; http://a-folkhögskolorna.se/viskadalen/
Anmälan görs till studiergoteborg@ifmetall.se

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
Steg 1 21-22 februari Viskadalen  20 januari

Steg 2 18-19 april Viskadalen  17 mars

Steg 3 23-24 maj Viskadalen  21 april

Steg 4 12-13 september Viskadalen  11 augusti 
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Egna Anteckningar
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UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Nya förtroendevalda
Målgrupp
Nya förtroendevalda

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen.

Innehåll
Nya förtroendevalda är en utbildning där vi går igenom vad det betyder att vara förtroendevalda, vilka rättigheter och skyldigheter du har, 
vilka lagar och avtal som finns och var hittar du informationen om dessa samt hur du går vidare med dina fackliga utbildningar?

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
20 februari SKF 20 januari
24 april SKF 24 mars
10 oktober SKF 8 september

GRUFF – Grundutbildning för fackligt förtroendevalda
Utbildningen motsvarar utbildningarna: Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet.
Skillnaden här är att DU anmäler dig till ett tillfälle och går samtliga stegen tillsammans med samma grupp. 
Målgrupp
Förtroendevalda

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Utbildningen pågår i 15 dagar
12 Dagar förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen. 
De tre första dagarna på utbildningen betalas i form av förlorad förtjänst av IF Metall.

Innehåll
Den här utbildningen ger dig en bred allmänfacklig grund inom loppet av ett par månader. Du kommer att få grundläggande kunskaper 
om rollen som förtroendevald, idén med facket, IF Metalls organisation, stadgar, försäkringar, lagar, avtal och mötesteknik m.m. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
VÅR 13-17 mars SKF  10 februari*
 17-21 april SKF
 29 maj-2 juni SKF + Internat

HÖST 18-22 september SKF  25 augusti*
 16-20 oktober SKF  
 13-17 november SKF
   
VINTER 4-8 december SKF  3 november*
 15-19 januari 2024 SKF  
 5-9 februari 2024 SKF 
OBS! *Alla tre stegen sökes samtidigt
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Vald på jobbet - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som behöver grundläggande utbildning för sina uppdrag.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen.

Innehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Information 
om förtroendemannalagen till exempel hur den reglerar tid för fackligt arbete. Parternas roll på arbetsmarknaden som med och motpar-
ter samt grundläggande kunskap om kollektivavtal och delar av arbetsmarknadslagarna.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
20-22 februari SKF 13 januari 
28 feb – 2 mars Digitalt 20 januari
20-22 mars SKF 10 februari
24-26 april SKF 17 mars
8-10 maj SKF 31 mars
22-24 maj Digitalt 14 april
12-14 juni SKF 5 maj
18-20 september SKF 11 augusti
25-27 september Digitalt 18 augusti
16-18 oktober SKF 8 september
13-15 november SKF 6 oktober
27-29 november Digitalt 20 oktober
4-6 december SKF 27 oktober

Agera
Målgrupp
Förtroendevalda som genomgått utbildningen Vald på jobbet.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. Utbildningen pågår i 7 dagar
3 dagar förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen. 
och de fyra andra dagarna betalar IF Metall förlorad förtjänst.

Innehåll
Under utbildningen kommer ni få grundläggande kunskaper om IF Metalls organisation, arbetarrörelsens värderingar, arbetsrätten och 
kollektivavtalet, agerande arbetssätt och samhällets trygghetssystem. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
1 20-23 februari SKF  20 januari
 20-22 mars SKF 

2 8-11 maj SKF  31 mars
 12-14 juni SKF  

3 28-31 augusti SKF  7 juli
 11-13 september SKF

4 23-26 oktober SKF  22 september
 6-8 november SKF  

Kollektivavtalet
Målgrupp
Förtroendevalda som genomgått utbildningarna Vald på jobbet och Agera eller har liknande erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen.

Innehåll
Under utbildningen kommer vi bland annat gå igenom hur ett kollektivavtal fungerar, vad ett lokalt avtal är, vem som tecknar de olika 
avtalen, hur länge man är bunden till ett avtal samt vilket avtal man skall tillhöra.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
17-19 april SKF 17 mars
20-22 november SKF 27 oktober
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Lagar i arbetslivet 
Målgrupp
Förtroendevalda som genomgått utbildningarna Vald på jobbet och Agera eller har liknande erfarenheter/kunskaper.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen.

Innehåll
Vi går igenom arbetsrätt och den lagstiftning som råder på arbetsmarknaden. 
Hur kommer lagarna till? Vilka är lagstiftarnas intentioner med de olika lagarna?
Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen  
och studieledighetslagen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
1 22-24 maj SKF  21 april
 19-21 juni SKF  

2 13-15 november SKF  13 oktober
 27-29 november SKF

Jämställdhet för förtroendevalda - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som genomgått utbildningarna Vald på jobbet och Agera.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg

Innehåll
Jämställdhet är en kunskapsfråga och under dessa dagar kommer deltagarna att diskutera hur det ser ut i samhället, på arbetsplatserna 
och i organisationen. 
Utbildningen ger kunskap och förståelse kring de normer och strukturer som skapar ojämställdhet och ger verktyg för det framtida 
jämställdhetsarbetet.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
17-19 april SKF 10 mars
25-27 september SKF 18 augusti

Försäkringskurs för förtroendevalda
Målgrupp
Förtroendevalda som arbetar med försäkringsfrågor och som deltagit i grundutbildningarna Vald på jobbet och Agera eller har liknande 
erfarenheter/kunskaper samt försäkringsinformatörer, skyddsombud och regionala skyddsombud.  

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna översiktlig kunskap om dagens social och avtalsförsäkringar för att stödja arbets-
platsernas försäkringsarbete. 
Deltagarna ska efter utbildningen få verktyg att både hjälpa medlemmar och påverka IF Metall och samhällsutvecklingen. Vi går igenom 
försäkringspyramiden och arbetar med de olika arbetsmarknadsförsäkringarna.
Du får även lära dig hur rehabiliteringskedjan ser ut samt vilka medlemsförsäkringar vi har genom IF Metall. 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
1  8-10 maj SKF  5 april
 22-23 maj SKF

2 16-20 oktober SKF  15 september
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Inhyrning klubbar
Målgrupp
Förtroendevalda som sitter i klubbstyrelse. Önskvärt är minst två deltagare från varje klubb.

Ersättning
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Sitter du i en verkstadsklubb och företaget vill anlita ett bemanningsföretag, eller har ni bemanning redan idag men är osäkra på vad 
som gäller? Vilka möjligheter har ni som klubb att påverka vid inhyrning? Vad bör vi som fackförening tänka på när det gäller beman-
ningsföretag. Hur organiserar och företräder vi dessa medlemmar?
Tillsammans reder vi ut de frågetecken som finns kring bemanning.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
19 april SKF 17 mars
1 november SKF 6 oktober

Utbildning för avdelning/arbetsplatsombud
Målgrupp
Alla med uppdraget avdelningsombud inom IF Metall Göteborg.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Avdelningsombud är avdelningens representant på arbetsplatsen och ska även fungera som informationskanal mellan avdelningen och 
medlemmarna på arbetsplatsen. Under dagen kommer vi bland annat gå igenom aktuella ändringar i aktuella avtal och lagstiftning.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
1 mars SKF 3 februari
1 november SKF 29 september

Omställning/LAS – Vad gäller?
Målgrupp
Alla förtroendevalda som genomgått grundutbildningarna Vald på jobbet och Agera.

Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ i förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg

Innehåll
Under dagen kommer vi att presentera de förändringar som har skett i LAS samt gå igenom huvudavtalet vilket arbetsmarknadens par-
ter har tecknat, som bland annat innehåller omställningsstöd/studiestöd.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
12 maj SKF 7 april
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Schysst arbetsklimat
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet eller har liknade erfaren-
heter/kunskaper. 
Dock ej skyddsombud som gått psykosocial arbetsmiljöutbildning.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Hur förbättrar jag samverkan mellan företag och fack? Hur når jag fram med det jag vill, hur mycket lyssnar jag på motparten? Samver-
kan och dialog, hur gör vi det på bästa sätt? Utbildningen är även en distanskurs som kräver eget arbete emellan kurstillfällena.

Digitalt markerade utbildning betyder att du som vill delta behöver ha en dator med kamera, bra internetuppkoppling samt hörlurar 
för bättre ljud.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
Uppstart 28 augusti Digital  18 augusti *
1 19-20 september Viskadalen  
2 24-25 oktober Viskadalen  
3 28-29 november Viskadalen  
4 23-24 januari 2024 Viskadalen  
Avslut 9 februari 2024 Digital 
* Alla stegen sökes samtidigt!

Förhandlarutbildning - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda som deltagit i grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet och Lagar i arbetslivet eller har liknade erfaren-
heter/kunskaper och som har uppdrag att förhandla med arbetsgivaren.

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll.
Grunderna i förhandlingsrätt och förhandlingsteknik, utformning av förhandlingsframställan och förhandlingsprotokoll. Förhandlingsord-
ning och tidsgränser vid olika tvister. Uppträdande/beteende i samband med förhandlingar med mera.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
1 29 maj - 1 juni SKF  21 april
2 2-5 oktober SKF  25 augusti
 

Studieorganisatörsträff
Målgrupp
Studieorganisatörer

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll.
Träffarna har lite olika teman men den gemensamma nämnaren är Studieorganisatörens roll och uppdrag, rekryteringsarbete, verktyg 
och metoder att använda sig av. 
Träffarna tar också upp tillämpning av studieledighetslagen, förtroendemannalagen och övrig lagstiftning och avtal rörande studier. Hur 
arbetar man på klubben, arbetsplatsen med utbildningsplanering, såväl långsiktigt som strategiskt? Hur man kan arbeta med studie-
planering så att till exempel styrelsen har rätt kompetenser. Hur påverkar man och arbetar med kompetensutveckling i yrkesrollen för 
medlemmarna. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
4 maj SKF 31 mars
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Handledarträff
Målgrupp
Handledare

Ersättning
Deltagare söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
En uppdateringskonferens för dig som är handledare för IF Metall Göteborg. Genomgång av rutiner, digital kursräkning, samarbeten mel-
lan LO/ABF, idé och erfarenhetsutbyte samt presentation av handledarutbildningar.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
3 maj SKF 31 mars 
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VIDAREUTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Studieupptakt inför 2024
Målgrupp
Studieorganisatörer och handledare

Ersättning
Deltagarna skall begära ledighet enligt 6 § FML och förlorad förtjänst betalas från IF Metall Göteborg

Innehåll
Studieupptakten tar upp nyheter inom utbildningsfronten för kommande verksamhetsår där du får mer information om innehåll i dom 
olika utbildningarna för 2024. Vi går även igenom IF Metall Göteborgs målsättningar gällande organisationslyftet.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
14 december SKF 17 november

Försäkringskonferens
Målgrupp
Försäkringsansvariga och andra förtroendevalda på arbetsplatserna som arbetar med försäkringsfrågor. Samt regionsledamöter.
 
Ersättning
Deltagare söker ledigt i enlighet med 6§ förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7§ förtroendemannalagen. 
Deltagare från regioner skall begära ledighet enligt 6§ FML och får förlorad förtjänst från IF Metall.

Innehåll
Utbildningens övergripande syfte är att ge deltagarna översiktlig kunskap om dagens social- och avtalsförsäkringar för att stödja arbets-
platsernas försäkringsarbete. 
Innehållet tas fram av försäkringskommittén på IF Metall Göteborg och årets medverkande fastställs utifrån de frågor som är aktuella 
vid tillfället.

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
11 oktober SKF 8 september

Kompetensutveckling i motorbranschen
Målgrupp
Förtroendevalda & skyddsombud som arbetar inom motorbranschavtalet

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen.
Förlorad förtjänst betalas av arbetsgivaren i enlighet med 7 § förtroendemannalagen.

Innehåll
Under dagen kommer vi att gå igenom det nya avtalet som gäller inom Motorbranschen, nya tillämpningar och tolkningar kommer att 
redovisas. 

Kursdatum Kursplats Sista ansökan
7-9 juni Alingsås 5 maj
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Funktionsutbildningar - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda med de respektive funktionsuppdragen som anges nedan. 

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. 
Förlorad förtjänst betalas av IF Metall Göteborg. 

Innehåll
Grundkunskap för de respektive förtroendeuppdragen.

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
1 - Ordförande 29-31 maj SKF  21 april
2 - Ordförande 23-25 oktober SKF  15 september

1 - Sekreterare 8-9 maj SKF  31 mars 
2 - Sekreterare 9-10 oktober SKF  1 september

1 - Valberedning 11-12 september SKF  16 juni 

1 - Kassör & revisor 24-25 april SKF  17 mars 
 2–3 maj SKF

2 - Kassör & revisor 2-3 oktober SKF  25 augusti
 16-17 oktober SKF
 
1 - Studieorganisatör 17-19 april  SKF  10 mars
 15 juni SKF

1 - Pedagogisk grund 20-22 februari  SKF  13 januari
 7-8 juni SKF  

1 - Skolinformatör 1-3 mars Viskadalen  27 januari
2 - Skolinformatör 20-22 september Viskadalen  18 augusti 

Kvinnlig ledarutbildning - tvärfacklig
Målgrupp
Förtroendevalda kvinnor som är aktiva och vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden. 

Förkunskaper
De fackliga grundutbildningarna Vald på jobbet, Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdra-
get.

Ersättning
Deltagarna söker ledighet i enlighet med 6 § förtroendemannalagen. 
Förlorad förtjänst, resekostnader samt kurskostnad betalas av IF Metall Göteborg.

Innehåll
Kvinnlig Ledarutbildning – Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet. Utbildningen innehåller 
följande ämnen. Jämlikt bemötande, härskarteknik, att tala inför grupp, att utveckla och utveckla tillsammans, ledarskap 

Kurstillfälle Kursdatum Kursplats  Sista ansökan
Uppstart - internat 6-8 februari Viskadalen  13 januari*
1 - Internat 13-15 mars Viskadalen  
2 - Internat 25-27 april Viskadalen  
3 - Internat 2 juni Viskadalen  
Avslut 16 juni Göteborg 
 
* Alla stegen sökes samtidigt!

Mer information om utbildningen hittar du på Viskadalens hemsida via QR-koden.
Anmälan görs till: IF Metall avdelning 36 Göteborg, studiergoteborg@ifmetall.se.
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Klubbstyrelseutveckling/utbildning
Målgrupp
Klubb – eller gruppstyrelse som är i behov av klubb/grupputveckling. Att gå från ord till handling. Styrelseutveckling är ett verktyg för att 
förbättra verksamheten och styrelsens arbetssätt.

Utbildningen innehåller bland annat:
– Idén - Den gemensamma grunden
– Verksamheten – planera mera
– Arbetssättet – Svetsa samman styrelsen

Kontakta IF Metall Göteborg /Studiekommittén för mer information.

Göteborgs Arbetares Folkhögskola - tvärfacklig
GAF är en treårig facklig-politisk ledarskapsutbildning i Göteborg.
Kursen är unik i sin form och är riktad till dig som är förtroendevald inom arbetarrörelsen.

Målgrupp
Du som är förtroendevald och har gått IF Metalls grundutbildningar för förtroendevalda och vill utöka dina kunskaper om politiken och 
ledarskap.

Innehåll
Utbildningen som är tvärfacklig, kommer att ge dig möjlighet att utvecklas i din roll som förtroendevald och utgår ifrån de behov som du 
och din organisation har.

Under tre år får du möjlighet att fördjupa dig i olika områden som du bestämmer tillsammans med dina kurskamrater. Dessutom ingår 
fastlagda ämnesblock som föreningskunskap och mötesdemokrati. 
Varje år sker en deltagarkongress där alla tillsammans övar på sina förvärvade kunskaper. Utbildningen avslutas efter tre år med en 
studieresa.

Vi träffas på torsdagskvällar varje vecka under vår och höstterminen. 

Anmälan
Är du intresserad!? Kontakta din fackliga organisation för mer info.
Anmälan sker via din fackliga organisation till IF Metall Göteborgsavdelning/studiekommitté.

Tips: Titta gärna på filmen om GAF genom att skanna QR-koden.
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QR-koder till olika delar i vår verksamhet
För ytterligare information om de olika delarna 

i vår verksamhet använd dessa QR-koder.

IF Metallförbundet

www.ifmetall.se 

Förbundets hemsida där du hittar 
senaste nytt och information om de olika 
verksamhetsområdena inklusive studier.

Landsorganisationen (LO)

www.lo.se

LO är en samlande kraft för 14 olika fackförbund.

LO:s uppgift är att organisera den 
fackliga och politiska samverkan, driva 
arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta 
med ungdoms- och skol-verksamhet på lokal och 
regional nivå.

ABF Göteborg

www.abf.se/goteborg

Arbetarnas bildningsförbund Göteborg 
kommer ifrån att arbetarna ville skapa en egen 
utbildningsverksamhet. 

Idag genomfört ca 4500 studiecirklar per år.
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Göteborgs arbetares folkhögskola 
(GAF)

Facklig utbildning

www.fackligutbildning.se 

På den tvärfackliga studiesidan, under Västra 
Götaland hittar du fackliga utbildningar för 
medlemmarna i Västsverige.

www.gafgoteborg.se 

GAF är en treårig facklig politisk aftonskola för 
förtroendevalda inom arbetarrörelsen.
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Egna Anteckningar
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